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Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para segunda-feira (31 de Agosto de 2020) – 2 horas-aula. 

3º Bimestre 

 

 

Conteúdo: Unidade 11 “Relações pessoais”. Tirinha. Eca. 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 31 de Agosto de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 

1. Ler as páginas iniciais da unidade 11 “ Relações sociais”. 

2. Responder às páginas 70 e 71 sobre a tirinha da Monica com o tema de 

igualdade e equidade. 



3. Ler o texto da página 72 “ECA faz 28 anos merecendo aperfeiçoamento 

para críticos e defensores”. 

4. Responder às páginas 73, 74 e 75.  

 

Correção referente ao dia 28-08 

Pág. 64 e 65 

Atividade 1a: Quando falo  da viagem, refiro-me àquela  que fizemos em 2012. 

Atividade 1b: Todas as  ruas estavam enfeitadas  no final do ano e todos os moradores da cidade 

foram  às ruas para comemorar. 

Atividade 1c: À medida que  aumenta a poluição do ar,  aumenta o número de casos  de doenças 

respiratórias. 

Atividade 1d: Os  candidatos ao cargo de  gerente tiveram uma  conversa frente a frente  com o 

diretor hoje à tarde. 

Atividade 1e: Fui dormir às  três da manhã preparando  a festa da Carolina. 

Atividade 2a: Prendido  e preso. 

Atividade 2b: Suspendido  e suspenso. 

Atividade 2c: Expelido  e expulso. 

Atividade 2d: Exprimido  e expresso. 

Atividade 2e: Submergido  e submerso. 

Atividade 3a: Verbo pronominal. Possível resposta: O júri absteve-se de emitir uma  decisão. 

Atividade 3b: Verbo reflexivo. Possível resposta: O rapaz mirava-se no reflexo do vidro  do carro. 

Atividade 3c: Verbo pronominal. Possível resposta: Milena divorciou-se de William. 

Atividade 3d: Verbo  reflexivo. Possível resposta:  Beatriz penteou-se depois  de tomar banho. 

Atividade 3e: Verbo  reflexivo. Possível resposta:  O cantor zangou-se com a  desorganização do 

evento  em que iria cantar. 

Atividade 4: A carta  pessoal e a carta comercial  possuem uma estrutura  parecida: ambas 

possuem  cabeçalho, saudação, corpo  da mensagem, despedida e assinatura. Todavia, a  carta 

comercial desenvolve  mais o cabeçalho, com os  dados do remetente e do  destinatário. Além 

disso,  ambas diferem em questão  de linguagem – enquanto a  carta pessoal pode adotar  uma 

linguagem informal,  tratar o destinatário por  apelidos carinhosos, usar  gírias e não se prender 

à  norma-padrão da língua, a  carta comercial deve adotar  uma linguagem formal,  tratar o 

destinatário de  modo coerente e utilizar a norma-padrão da língua  portuguesa, de maneira  

concisa e clara. 

 



 

 

 

 


